ХОЛОДИЛЬНИК С
МОРОЗИЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ
ИНСТРУКЦИЮ И ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЕЕ ПОД РУКОЙ.

ÀÑÒÛÍÀÍ
ÌˆÇÄÀÒÛËÀÒÛÍ
ÒÎ‘ÀÇÛÒ“ÛØ
ÏÀÉÄÀËÀÍÓ Æ†Í²ÍÄÅÃ² ÁÀÑØÛËÛ“
ÆˆÌÛÑ ²ÑÒÅÒÅÐ ÀËÄÛÍÄÀ ÎÑÛ ÁÀÑØÛËÛ“ÒÛ
ÌˆÈßÒ Î“ÛÏ ØÛ½ÛÏ, ÀÍÛ“ÒÀÌÀËÛ“ ±Ø²Í
−Ð“ÀØÀÍ “ÎË ÀÑÒÛÍÄÀ ÑÀ“ÒÀ‘ÛÇ.
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Индикаторная панель управления температурой

Светодиод (88)

Светодиод (линейка)

Функции
панели
дисплея

Кнопка глубокой заморозки
Кнопка регулировки температуры
морозильной камеры

17

Кнопка блокировки
Кнопка режима отпуска

• Исходная температура морозильной камеры
составляет -18°С. Вы можете отрегулировать
температуру камеры по своему желанию.
< Светодиод типа 88 >

< Светодиодная линейка >

• При нажатии кнопок управления температурой
значения температуры морозильной камеры
отображаются в следующем порядке:
Морозильная камера со светодиодными
индикаторами типа 88:
-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C
→ -15°C → -16°C → -17°C
Морозильная камера с индикаторной
светодиодной линейкой:
-19°C → -21°C→ -23°C → -15°C → -17°C

Фактическая температура внутри камеры
меняется в зависимости состояния продуктов,
поскольку отображаемая на панели температура
является целевой, а фактической температурой
холодильника.
На начальном этапе функция замораживания
работает слабо.
Пожалуйста, отрегулируйте температуру как
указано выше, после того, как холодильник
проработает 2-3 дня.

Примечание

18

Функция
Глубокая
заморозка

• Выберите эту функцию для быстрой заморозки
продуктов.
• Эта функция используется когда вы хотите быстрой
заморозить продукты. Нажмите кнопку ‘SUPER FRZ.’
(Глубокая заморозка) один раз, после чего загорится
соответствующий индикатор и начнется процесс
быстрой заморозки.
• Действие глубокой заморозки продолжается примерно
3 часа. По завершении операции, холодильник
автоматически возвращается к ранее установленному
температурному режиму. Если вы хотите прекратить
операцию быстрой заморозки, нажмите кнопку
‘SUPER FRZ.’ (Глубокая заморозка) еще раз, индикатор
погаснет, операция глубокой заморозки прекращается
и холодильник возвращается к ранее заданному
температурному режиму.

Отпуск

• Эта функция переводит холодильник в режим
экономии энергии, который полезен, когда вы
уезжаете на выходные, что позволяет максимально
сократить потребление энергии.
При нажатии кнопки ‘VACATION’ холодильник
начинает работать в режиме экономии и загорается
соответствующий индикатор. При повторном нажатии
на кнопку холодильник выходит из этого режима.

19

Замок

• При нажатии этой кнопки все остальные кнопки
прекращают работать.
• При нажатии кнопки ‘CHILD LOCK’ происходит
блокировка или разблокировка замка. Для
блокировки или разблокировки нажмите кнопку
‘CHILD LOCK’ на 2 секунды.
• Когда функция замка от детей активирована,
другие кнопки при нажатии не работают.
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Чтобы снять расположенную слева ручку
дверцы 1 , сначала нужно удалить колпачки 2 ,
а затем отвинтить винты 3 в направлении
против часовой стрелки.Ручка дверцы 4
морозильной камеры снимается так же, как и
ручка холодильной камеры.(При наличии
скрытой ручки выполнение описанной выше
процедуры не требуется).
2.Отвинтив винт 6 крышки правой верхней петли
5 , снимите крышку правой петли 5 и отключите
соединительный кабель 9 .Извлеките болт 7 ,
крепящий верхнюю правую петлю 8 , и осторожно
снимите дверцу морозильного отделения 10 .
3.Удалив левую верхнюю крышку 11 со снятой
дверцы холодильной камеры 10 , осторожно
снимите верхнюю крышку 12 , вытяните кабель
13 и подключите его к отверстию на левой стороне.
Установите снятый ранее верхний колпачок 12
на место и закройте отверстие заглушкой 11 .
Ослабьте винт 32 , расположенный под дверцей
морозильника 10 , сместите ее влево относительно
упора 31 и произведите соединение.
4.При помощи отвертки (+) нажмите и отделите
колпачки 15 с передней крышки 14 и отвинтите
винты 16 17 , чтобы переместить кабель 18 в левое
положение.После установки на место снятой
ранее передней крышки 14 вверните винты 16 17
и закройте их головки колпачком 15 , входящим в
комплект поставки вместе с руководством по
применению.
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5. Ослабьте болт 20 средней петли 21 , снимите среднюю

петлю 21 и приподнимите дверцу морозильного
отделения 30 , чтобы снять ее.(При снятии дверцы
холодильной камеры втулку 35 нужно снимать вместе
с дверцей).Снимите крышку петли 24 и установите ее
на снятую часть средней петли 21 .Отвинтив винт от
нижней крышки 25 , колпачок крышки 26 нужно установить
на правую сторону.Отвинтите штырь 29 в направлении
против часовой стрелки, переместите его в отверстие
на левой стороне и завинтите в направлении по
часовой стрелке. Отвинтите болт 27 , крепящий
нижнюю петлю 28 .Отвинтите винт 32 , крепящий
доводчик дверцы 31 , на нижней стороне дверцы
морозильной камеры 30 , а затем с его помощью
закрепите доводчик 31 к отверстию на левой стороне.
После этого верхний колпачок 33 нужно переместить
на правую сторону и установить его там.
6. Закрепите снятую нижнюю петлю 28 к отверстиям,
расположенным на левой стороне морозильной
камеры и завинтите болт 27 .После закрепления нижней
крышки 25 по месту совместите дверцу морозильного
отделения 30 со штифтом нижней петли 29 и закрепите
ее.Переверните снятую среднюю петлю 21 и пластину
петли 22 и соберите их. Затем установите втулку 35 и
шайбу 23 и затяните болт 20 .(Завинчивать болт следует
осторожно, чтобы не поцарапать декоративную крышку,
расположенную поверх холодильной камеры).
7. После установки дверцы путем выравнивания
отверстия для петли внизу дверцы холодильной камеры
10 и штыря средней петли 21 , следует надежно закрепить
дверцу к левой верхней петле 37 , поставляемой в
комплекте с руководством пользователя.Подключив
кабель 9 , завинтите болт 7 и закрепите крышку левой
петли 36 , поставляемой в комплекте с руководством
пользователя, при помощи винтов 6 Переместите
крышку петли 19 на правую сторону и установите ее.
8. Переместите снятую ручку дверцы 1 на правую сторону
и закрепите ее там при помощи винтов 3 и установите
колпачки 2 .Переместите колпачки 38 с правой стороны
на левую и установите их там.Ручка морозильной
камеры 2 устанавливается так же, как ручка
холодильной камеры 1 .
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Тіркеу
Кіріспе

Моделі мен сериялық номері қондырғының артқы
жағында көрсетілген.
Бұл номер тек қана осы қондырғыға берілген.
Бұл жерге қажетті мəліметтерді жазып, осы
нұсқаулықты сатып алғаныңыздың тұрақты дəлелі
ретінде сақтаңыз.Түбіртекті осы жерге бекітіп қойыңыз.
Сатып алу күні

:

Делдал кімнен сатып алды :
Делдалдың мекенжайы

:

Делдалдың телефон №

:

Модель №

:

Сериялық №

:

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды
ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің
барлығын оқып, оларды əрдайым орындаңыз.

Бұл – қауіп туралы ескертетін таңба. Ол сіздің не
басқалардың өміріне немесе денсаулығына қауіп
төндіретін, не болмаса мүлікке зиян келтіретін
жағдайлардан сізді хабардар етеді. Қауіпсіздік туралы
ескертулердің барлығының алдында ескертуші таңба
мен қауіп туралы белгі беретін «ҚАУІПТІ», «ЕСКЕРТУ»
немесе «АБАЙЛАҢЫЗ» деген сөздер келеді. Бұл
сөздер мыналарды білдіреді:

ҚАУІПТІ

Нұсқауларды орындамаған жағдайда
өміріңізге не денсаулығыңызға қауіп
төнуі мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ Нұсқауларды орындамаған жағдайда
өміріңізге не денсаулығыңызға қауіп
төнуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ Тиісті шара қолданылмаған жағдайда
кішігірім немесе орташа жарақатқа, не
болмаса мүліктің бүлінуіне əкеп
соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау
мүмкіндігін көрсетеді.
Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер
түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары
мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал
30 салдары көрсетіледі.

Кіріспе

ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар
АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің
жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, келесілерді қоса алғанда,
негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн.Осы құрылғыны
пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.
1. Қуат көзі қосылған кезде
Арнаулы қуат көзі пайдаланылуға тиіс.
• Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап
пайдалану өрт шығуына себепші болуы
мүмкін.
• Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты
бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.
Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе
тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол
бермеңіз.
Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы
зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына
əкеп соқтыруы мүмкін.
Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып
қалуына жол бермеңіз.
Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына
немесе ток соғуына əкеп соқтыруы мүмкін.
Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші
болмаңыз.
Мұның салдарынан қуат сымы немесе
басқалар электрмен зақымданып, өрт
шығуы не ток соғуы мүмкін.
Тоңазытқыштың ішкі шамын тазалау, ұстау немесе
ауыстыру кезінде қуат көзін ажыратыңыз.
• Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз
мүмкін.
• Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстырған
кезде, ұяның ішіндегі электр ұшқынының
алдын алатын резеңке шеңбердің
шығарылмағанына көз жеткізіңіз.
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ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар
Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы
болмаңыз.
• Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға
əкеп соқтыруы мүмкін.
Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің
ұштарын мықтап сұғыңыз.
Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт
шығуына немесе ток соғуына əкеп
соқтыруы мүмкін.
Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.
Жерге дұрыс қоспау құрылғының
бұзылуына немесе ток соғуына əкеп
соқтыруы мүмкін.

Жерге қосатын сым

Мыс
табақша

30 дюймнен
артық

Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе
қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда
оларды пайдаланбаңыз.
Бұл ток соғуына немесе қысқаша
тұйықталып, өрт шығуына əкеп
соқтыруы мүмкін.
2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде
Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды
(сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа
салмаңыз.
Есік ашылған немесе жабылған кезде ол
құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына
əкеп соқтыруы мүмкін.
Мұздатқыштың не салқындату камерасының есігіне
немесе ондағы не үй барындағы сөрелеріне
асылмаңыз.
Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе
қолыңыздың жарақаттануына əкеп
соқтыруы мүмкін. Əсіресе, балалардың
мұны істеуіне жол бермеңіз.
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ҚТ жөніндегі маңызды нұсқаулар
Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын
шашырайтын жерге орнатпаңыз.
Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының
нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші
болуы мүмкін.

Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол,
спирт, дəрі-дəрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе
косметикалық заттарды сақтамаңыз.
Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына əкеп
соқтыруы мүмкін.

Тоңазытқыштың ішіне ондағы иісті кетіру үшін жағылған
шырақ қоймаңыз.
Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына
əкеп соқтыруы мүмкін.

Тоңазытқыштың ішіне дəрі-дəрмектер немесе оқу
құралдарын сақтамаңыз.
Температуралық режимі қатаң ұсталуы
тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп
немесе күтілмеген реакция беріп, қандай
да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль
қолданбаңыз.
Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
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Қыздырғыш құрылғыларды пайдаланудан аулақ
болыңыз.
Бұл өрт шығуына себепші болуы
мүмкін.

Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе,
косметика, дəрі-дəрмек немесе қандай да бір су
толтырылған ыдыс қоймаңыз.
Бұл өрт шығуына, ток соғуына
немесе құлап кетіп жарақаттануға
əкеп соқтыруы мүмкін.

Су астында қалған тоңазытқышты ол тексеріліп
болғаннан кейін пайдаланыңыз.
Бұл ток соғуына немесе өрт
шығуына əкеп соқтыруы мүмкін.

Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су
шашпаңыз немесе оны бензолмен не
сұйылтқышпен тазаламаңыз.
Электр бөлшектерінің
оқшаулағыштарының нашарлауы
ток соғуына немесе өрт шығуына
əкеп соқтыруы мүмкін.
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Тоңазытқыштан қандай да бір əдеттен тыс иіс
немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат
көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Бұл өрт шығуына себепші болуы
мүмкін.

Тоңазытқышты білікті маманнан басқа қандай да
бір кісілердің бөлшектеуіне, жөндеуіне немесе
түрін өзгертуіне жол бермеңіз.
Бұл жарақаттануға, ток соғуына
немесе өрт шығуына əкеп
соқтыруы мүмкін.
Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда
(дəрі-дəрмектер сақтау немесе материалдарды
сынау, кемеде пайдалану жəне т.б.)
пайдаланбаңыз.
Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын
материалдың бүлінуі немесе
химиялық реакция сияқты
күтілмеген қауіп-қатер тудыруы
мүмкін.
Тоңазытқышты тастаған кезде, есіктегі орауыш
заттарды алып тастаңыз.
Бұл балалардың қамалып қалуына
себепші болуы мүмкін.

Тоңазытқышты берік əрі тегіс бетті еденге
орнатыңыз.
Оны орнықсыз жерге орнатқан
жағдайда есікті ашқан кезде
тоңазытқыштың құлап, өмірге
қауіп төндіруі мүмкін.
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Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа,
тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға
төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды
немесе металл зат салмаңыз.
Бұл ток соғуына немесе жарақатқа
əкеп соқтыруы мүмкін.
Тоңазытқышты тастаған кезде, қалдықтар
жинайтын орталыққа хабарласыңыз.
Үй электр жабдығы немесе жиһаз
сияқты үлкен тұрмыстық қалдықты
тастаған кезде, жергілікті қалдықтар
жинайтын орталыққа хабарласқан
дұрыс болады.

ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе
үйдің не жиһаздың бүлінуіне əкеп соқтыруы мүмкін.
Мұздатқыштағы азық-түлікке
сулы қолмен тимеңіз.
Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.
Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе
одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.
Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына
əкеп соқтыруы мүмкін.
Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.
Бөтелкедегі сұйықтық қатуы жəне
бөтелке сынып, бір жеріңізді
жарақаттауы мүмкін.
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Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес,
ашадан ұстап суырыңыз.
Бұл ток соғуына немесе қысқаша
тұйықталып, өрт шығуына əкеп
соқтыруы мүмкін.
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Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не
жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.
Электр бөлшектерінің
оқшаулағыштарының нашарлауы
токтың сыртқа шығуына себепші
болуы мүмкін.
Тоңазытқыштың астына қолыңызды сұқпаңыз.
Астыңғы жақтағы темір табақта
қолыңызды жарақаттауы мүмкін.

Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы
жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі
тұтқадан ұстап көтеріңіз.
Əйтпесе, қолыңыз тайып кетіп,
жарақаттануыңыз мүмкін.

Тоңазытқыш есігінің ашылуы немесе жабылуы
оның жанындағы кісіні жарақаттауы мүмкін,
сондықтан абай болыңыз.
Есік ашылған немесе жабылған
кезде есіктің бұрышындағы ашық
жерге қол немесе аяқ қыстырылып
қалуы мүмкін.

Тоңазытқышқа қандай да бір
жануарларды кіргізбеңіз.
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ЕСКЕРТУ
Сақтық шаралары

• Пайдалану алдында бұл тоңазытқыш-мұздатқышты
орнату нұсқаулыұтарға сəйкес тиісті түрде орнатып,
орналастыру керек.
• Екі камералы тоңазытқышыңызды ешқашан оның
қуат сымын жұлып алып қуат көзінен ажыратпаңыз.
Əрқашанда шанышқыны қатты ұстап, қуат көзінен тік
суырып алыңыз.
• Қондырғыны қабырғадан алыстатқанда қуат сымын
басып кетпеңіз немесе оны зақымдаңыз.
• Тоңазытқышыңыз істеп тұрғанда, əсіресе су немесе
ылғал қолыңызбен, мұздатқыш камера ішіндегі суық
беттерді ұстамаңыз. Тері өте суық беттерге жабысып
қалуы мүмкін.
• Екі камералы тоңазытқышты тазарту алдында қуат
көзінен ажыратыңыз.
Ешқашан қуат сымын зақымдамаңыз, қатты
майыстырмаңыз, жұлмаңыз немесе бұрамаңыз,
өйткені зақымдалған қуат сымы өрттің немесе
электрлік соққының себебі болуы мүмкін.
Ешқашан шыны ыдыстарды мұздатқыштың ішіне
қоймаңыз, өйткені ішіндегісі қатып қалғанда олар
сынып кетуі мүмкін.
• Екі камералы тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына
тікелей су шашпаңыз.
Жарылып немесе өртеніп кетуі мүмкін.
• Су қолыңызбен қуат шанышқыны ұстамаңыз.
Электрлік соққы алуыңыз мүмкін.
• Суға толы ыдысты қондырғының үстіне қоймаңыз.
Егер кез келген электрлік бөлшегіне су құйылса, өртке
немесе электрлік соққыға əкелуі мүмкін.
• Екі камералы тоңазытқышты оған су тиетін дымқыл
жерге орнатпаңыз.
Электрлік бөлшектерінің дұрыс оқшауланбауы
электрлік соққының немесе өрттің себебі болуы
мүмкін.
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• Қондырғыны бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе оған
өзгертулер енгізбеңіз.
Өрттің немесе жарақатқа əкеліп соғатын ақаудың
себебі болуы мүмкін.
• Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстыру алдында қуат
шанышқысын қуат көзінен ажыратыңыз.
Өйтпесе, электрлік соққы қаупі бар.
• Мүмкіндік болса, екі камералы тоңазытқышты, оны
жəне басқа да аспаптарды немесе тұрмыстық жарық
беру жүйесін артық жүктемеу үшін, өзінің жеке қуат
көзіне қосыңыз.

Қуат сымының
ұзындығын
өзгертпеңіз немесе
ұзартпаңыз

Электрлік соққыға немесе өртке
əкеліп соғады.

Қуат көзінің
ыңғайлы жерде
орналасуы

Төтенше жағдайда тез ажырату үшін екі камералы
тоңазытқыштың қуат көзі жетуге оңтайлы жерде
орналасуы тиіс.

Қүат сымын
ауыстыру

Қуат сымы зақымдалған жағдайда, қауіптің бетін алу
үшін оны өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті
немесе тəріздес біліктілігі бар адам ауыстыруға тиіс.

ҚАУІПТІ

Балалардың қамалып қалу қаупі.
Ескі тоңазытқышыңызды немесе мұздатқышыңызды
шығарып тастар алдында:
Есіктерін ағытып тастаңыз. Балар ішіне оңай кріпі кетпеу
үшін сөрелерін орнында қалдырыңыз.

Сақтауға
жатпайтын заттар

Осы немесе кез келген басқа аспаптың жанында
бензин немесе басқа да өртке қауіпті булар мен
сұйықтықтарды сақтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.

Жерге қосу

Қысқа тұйықталғанда, жерге қосу электроағымды
апаттық сым арқылы өткізіп, электрлік соққы қаупін
төмендеті. Ықтимал электрлік соққының бетін алу
үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс. Жерге қосатын
түйіспені дұрыс қолданбау электрлік соққының себебі
болуы мүмкін. Егер жерге қосу нұсқамаларды толық
түсінбесеңіз немесе қондырғының дұрыс жерге
қосылғанына күмəніңіз болса, білікті электрикпен
немесе техникпен ақылдасыңыз.
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Егер қабырғадағы қуат көзі босап турса, қуат
шанышқысын тықпаңыз.
Электрлік соққыға немесе өртке əкелуі мүмкін.
Тоңазытқышыңызды ешқашан қуат сымын жұлып алып
қуат көзінен ажыратпаңыз. Əрқашанда шанышқыны
қатты ұстап, қуат көзінен тік суырып алыңыз.
Сіз сымды үзіп алып, қысқа тұйықталу пайда болуы
мүмкін.
Қуат шанышқысын тазалағанда, су немесе ылғал
шүберекті пайдаланбаңыз. Қуат шанышқысының
істіктерінен қандай-да болсын бөгде заттарды алып
тастаңыз.
Өйтпесеңіз өрт шығуы мүмкін.
Қнодырғының астына қолыңызды тықпаңыз.
Кез келген өткір қырлары зақым келтіруі мүмкін.
Қондырғыны қуаттан ажыратқан соң оны қайта қуат
көзіне қосу алдында, кем дегенде, бес минуттай күтіңіз.
Мұздатқыштың дұрыс істемеуі айтарлықтай зиян
келтіруі мүмкін
Егер қондырғы ұзақ уақыт бойы қажет болмаса, қуат
шанышқысын суырып алыңыз.
Тұмшалануының қандай-да болсын нашарлауы өрттің
себебі болуы мүмкін.
Қондырғының алдындағы басқару тақтайына
балаларды жолатпаңыз немесе онымен ойнауға жол
бермеңіз.
Екі камералы тоңазытқаштағы суытқыш пен тұмшалау
материалдағы газ арнайы жою əдістерді талап етеді.
Жою алдында, қондырғының артындағы қандай-да
болсын түтіктердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
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Бөлшектердің сипаттамасы

Жұмыртқа салатын
науа(1 немесе 2)
Алынбалы əйнек
сөресі
(2 немесе 3)

Есік қалтасы
(3 немесе 5)

Шам
Көпағымды ауа
өткізгіші
Азық-түліктерді бұзбай
сақтауға арналған орын
(тапсырыс бойынша)
Тоңазытқыш
температурасын
реттеу
Көкөніс салатын
тартпа
Жемістер мен
көкөністерді жəне
басқаларды құнақы
күйінде сақтау үшін
пайдаланылады
(1 немесе 2)

Əмбебап қалта
(жылжымалы)
Бетелке қою үшін
сүйеніш
Тұтқа
(тапсырыс бойынша)
2 шөлмек сиятын
есік қалтасы

Мұз түйірі науасы
Мұздатқыш
камерасы
Алынбалы
плинтус

Түзету бұрама

Ескертпе

Егер қондырғының кейбір бөлшектері жетіспесе,
олар тек қана басқа модельдерде пайдаланылуы
мүмкін.
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Орнату

1. Жақсы орын табыңыз.

Орнату

Екі камералы тоңазытқышты оңай пайдалатын
жерге орнатыңыз.

2. Қондырғыны жылыту көздерінен, тікелей күн

сəулесінен немесе ылғалдықтан аулақ орнатыңыз.

3. Екі камералы тоңазытқышты тиімді түрде пайдалану
үшін оның айналасында тиісті ауа циркуляциясын
қамтамасыз ету керек.

4. Вибрацияны болдырмау үшін қондырғыны түзету

керек. Қажет болса, еденнің қисықтығын түзету
бұрамалар арқылы жоққа шығарыңыз. Есіктің
жабылуын жеңілдету үшін алдыңғы жағы артқы
жағынан сəл жоғары болу керек. Корпусын сəл
көтеріңкіресе, түзету бұрамалар оңай бұралады.
Қондырғыны жоғарлату үшін түзету бұрамаларды
сағат жүрісіне қарсы(
) бұраңыз, ал төмендеті
үшін- сағат жүрісі бойымен(
) бұраңыз.

5. Екі камералы тоңазытқышты мұқият тазартып,

тасымалдау кезінде жиналған барлық шаң-тозаңды
сүртіп тастаңыз.

6. Мұз текшелерін салатын қалта жəне тағы

басқалар сияқты керек-жарақтарды өздерінің тиісті
орындарына салыңыз. Тасымалдау кезінде ықтимал
зақымдануды болдырмау үшін олардың бəрі бір
орамаға салынады.

7. Қуат сымын (немесе шанышқыны) қуат көзіне

қосыңыз. Бір қуат көзіне басқа қондырғыларды
қоспаңыз.

8. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа дұрыс

айналуын қамтамасыз ету үшін оның екі жағынан,
сондай-ақ үстіңгі жағынан жеткілікті ашық жер жəне
артқы жағынан қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм
(5 см) ашық жер қалдырыңыз.

Іске қосу

Екі камералы тоңазытқыш орнатылып болғаннан кейін
құнақы немесе мұздатылған азықты салар алдында, оны
қалыпты жұмыс температурасында тұрақтандыру үшін 2-3
сағат беріңіз. Егер қуат шанышқысы ажыратылып тұрса,
қайта іске қосар алдында 5 минуттай күте тұрыңыз.
Енді екі камералы тоңазытқышыңыз іске дайын.
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Пайдалану

Температураны реттеу
Мұздатқыш-тоңазытқышыңызда сізге тоңазытқыш жəне
мұздатқыш бөлімдеріндегі температураны реттеуге
мүмкіндік беретін екі басқару құралы бар.

Тоңазытқыш

• Бастапқыда TEMP. CONTROL (температура реттеу) тұтқасын
“4” мəніне қойыңыз. Содан кейін бөлімдегі
температураны қалауыңызға қарай
MAX
MIN
реттеңіз.
7
1
• Егер ішкі температураның кішкене суық
6
2
немесе суығырақ болғанын қаласаңыз,
5
3
4
тұтқаны сəйкесінше MIN (ең төменгі)
TEMP. CONTROL
немесе MAX (ең жоғарғы) мəндеріне
қарай бұраңыз. Айналадағы температура
төмен болған кезде TEMP. CONTROL
(температураны реттеу) тұтқасын ‘MIN’ мəніне бұраңыз.

Мұздатқыш

Температураны реттеуге арналған дисплей панелі

ЖД(88)

ЖД(ЖОЛАҚТЫ)

Функциялық
дисплей
тақтасы

Супер мұздатқыш
батырмасы
Мұздататын камераға арналған
температураны реттеу батырмасы
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Кілттеу батырмасы
Демалыс батырмасы

Пайдалану
• Мұздататын камераның бастапқы температурасы
-18°C құрайды. Енді сіз камераның температурасын
қалауыңызға қарай реттей аласыз.
< ЖД 88 Үлгісі >

< ЖШ ЖОЛАҚТЫ Үлгісі >

• Температураны реттеу батырмаларын басқаныңызда,
мұздататын камераның температурасы төмендегі
ретпен қайталанады.
ЖШ 88 Үлгісінің мұздататын камерасы:
-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C
→ -15°C → -16°C → -17°C
ЖШ ЖОЛАҚТЫ Үлгісінің мұздататын камерасы:
-19°C → -21°C→ -23°C → -15°C → -17°C
Ескерту

Көрсетілген мəндегі температура тоңазытқыштағы
таза температура емес, мақсатты температура
болғандықтан, таза ішкі температура өнімнің күйіне
қарай өзгереді.
Тоңазыту функциясы бастапқы уақытта əлсіз жүреді.
Тоңазытқышты ең кем дегенде 2-3 күн
пайдаланғаннан кейін температураны реттеңіз.
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Пайдалану

Функция
Супер мұздатқыш

• Жылдам мұздату үшін осы функцияны таңдаңыз.
• Бұл функция өнімдерді жылдам мұзтатқыңыз келгенде
қолданылады. ‘SUPER FRZ.' (Супер мұздатқыш) батырмасын
бір рет басыңыз, содан кейін жылдам мұздату операциясы
іске қосылып, шам жанады.
• Жылдам мұздатуға шамамен 3 сағаттай кетеді. Жұмысы
тоқтағанда, ол автоматты түрде алдыңғы мəндегі
температураға қайтады. Егер сіздің жылдам мұздату
операциясын тоқтатқыңыз келсе, ‘SUPER FRZ.’ батырмасын
тағы бір рет басыңыз, шам өшеді жəне супер мұздату
операциясы тоқтайды жəне температура алдыңғы мəндегі
температураға қайтады.

"Қосу"
таңдалғанда

Демалыс

"Өшіру"
таңдалғанда

• Бұл функция тоңазытқыштың мұздатқышын демалыста
болғаныңызда, электр қуатын қолдануды мүмкіндігінше
көбірек үнемдей отырып, пайдалы болып саналатын қуат
үнемдеу режиміне шығарады.
‘VACATION’ басылғанда, операция қосылып, шам жанады,
ал қайтадан басылғанда, операция тоқтайды.

"Қосу"
таңдалғанда

45

"Өшіру"
таңдалғанда

Пайдалану

Кілттеу

• Бұл батырма басылғанда, басқа батырмалардың
жұмыс істеуі тоқтайды.
• ‘CHILD LOCK’ (Балалардан қорғау) батырмасын
басқанда, «Кілттеу» немесе «Кілттен ашу»
қайталанады. ("Кілттеу" немесе "Кілттен ашу" үшін
'CHILD LOCK' (Балалардан қорғау) батырмасын 2
секунд басып тұрыңыз.)
• ‘CHILD LOCK’ (Балалардан қорғау) операциясы іске
қосылғанда, басқа батырмалар істемей қалады.

"Қосу"
таңдалғанда

Өз-өзін тексеру

"Өшіру"
таңдалғанда

Бұл функция жұмыс проблемаларын тексеруге мүмкіндік
береді. Егер мұздатқыш-тоңазытқышыңызда ақау бар деп
ойласаңыз, онда температураны реттеу түймесін басыңыз:
- Егер көрсеткіш шамдар жоғары немесе төмен қозғалып
тұрса, онда мұздатқыш-тоңазытқышта ақау жоқ.
- Егер көрсеткіш шамдар жоғары немесе төмен қозғалмаса,
онда қоректі қосулы күйінде қалдырып, ең жақын жердегі
қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз.

Мұз жасау

• Мұз түйірлерін жасау үшін мұз
науасын су деңгейіне дейін
толтырып, оны мұздатқышқа
салыңыз.
• Егер мұз түйірлерін тез жасау
қажет болса, ‘SUPER FRZ.’
түймесін басыңыз.
• Мұз түйірлерін шығарып алу үшін науаны шеттерінен
ұстап, жайлап майыстырыңыз.

Пайдалы кеңес

Мұз текшелерін оңай шығару үшін науаны майыстырар
алдында оның үстінен сү жіберіңіз.

Еріту

• Еріту автоматты түрде атқарылады.
• Еріту суы төмен кептіру науасына қарай ағып,
автоматты түрде буланып кетеді.
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Азық сақтау жөніндегі нұсқаулар

Азық сақтау

• Банан, қауын сияқты төмен температурада тез
бұзылатын азықты сақтамаңыз.
• Сақтар алдында ыстық тағамдарды суытыңыз.
Ыстық тағамдарды тоңазытқышқа қойсаңыз, басқа
азық бұзылып, электрлік қуаттың тұтынуы өсуп кетуі
мүмкін.
• Азықты қақпағы бар ыдысқа салып сақтаңыз.
Бұл шара ылғалдылықта сақтап, азықтың дəмі мен
нəрлігінің сақталуына септігін тигізеді.
• Желдету тесіктерін азықпен бітеп қоймаңыз.
Салқын ауаның кедергісіз айналуы температураны
біркелкі етіп сақтайды.
• Есікті жиі-жиі аша бермеңіз.
Есікті ашқанда, ішіне жылы ауа кіріп кетіп,
температураны көтереді.
• Температураны реттеу оңай болу үшін температураны
реттеу тұтқасының жанына азық-түлік сақтамаңыз.
• Ешқашан есіктегі қалталарға өте көп азық салмаңыз,
себебі есік толығымен жабылмай қалуы мүмкін.
• Мұздатқыш камерасында шөлмектерді сақтамаңызолар қатып қалғанда сынып кетуі мүмкін.
• Еріп бара жатқан азықты қайта мұздатпаңыз.
Азықтың дəмі мен нəрлігі жоғалады.

Ескертпе

Егер тоңазытқышты ыстық жəне ылғал жерге
орнатсаңыз, есігін жиі-жиі аша берсеңіз немесе ішіне көп
көкөніс салсаңыз, оның ішінде жұмысына əсер етпейтін
шық түзіледі.
Шықты шаң сүртетін шүберекпен сүртіп тастаңыз.
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Күту жəне техникалық қызмет көрсету

Жалпы мəліметтер
Қуат іркілісі

• Қуаттың 1-2 сағат іркілісі азық қорына əсер етпейді.
Есікті жөнсіз жиі-жиі ашып жаба бермеңіз.

Егер көшсеңіз

• Екі камералы тоңазытқыштан азықты шығарып,
барлық бос заттарды таспамен бекітіңіз.
• Екі камералы тоңазытқышты жылжытар алдында
түзету бұрамаларын тірелгенше бұраңыз. Өйтпесе,
бұрамасы еденге сызат түсіруі мүмкін немесе
тоңазытқыш орнынан қозғалмауы мүмкін.

Конденсатқа
қарсы түтік

• Шық түзілуіне жол бермеу
үшін конденсатқа қарсы түтік
екі камералы тоңазытқыштың
алдыңғы жағының айналасында
жəне тоңазытқыш пен мұздатқыш
камераларын бөлетін қалқаның
үстінде орнатылады.

Конденсатқа
қарсы түтік

• Əсіресе орнатқаннан кейін немесе қоршаған
орта температурасы жоғары болғанда, екі
камералы тоңазытқыш терлеп кетуі мүмкін. Оған
мазасызданбаңыз.

Шамды ауыстыру
1. Қорек ашасын розеткадан суырыңыз.
2. Тоңазытқыш сөрелерін шығарып алыңыз.
3. Шамның қақпағын шығарып алу
үшін
тұрпатты бұрауышты шам
қақпағының астыңғы жанына енгізіп,
алдыға қарай суырып алыңыз.

4. Құрастыруды бөлшектеуге кері
тəртіппен орындаңыз.

5. Құрастыруды бөлшектеуге кері

тəртіппен орындаңыз. Қосалқы
шамның техникалық көрсеткіштері
ауыстырылатын шамдікімен бірдей болуға тиіс.
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Күту жəне техникалық қызмет көрсету

Тазалау
Тазалау алдында

Қуаттан ажыратыңыз.

Сырты

Екі камералы тоңазытқыштың сыртын ыстық суға
немесе сұйық тазартқышқа малынған жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз. Тазартқышты пайдаланғанда,
оның ізін қалдырмай құрғақ таза шүберекпен сүртіп
тастаңыз.

Іші

Жоғарыда айтылғандай.

Тазалағаннан
кейін

Қуат сымының зақымдалмағанын, қуат шанышқысының
қызып кетпегенін жəне оның қуат көзіне тығыз
тығылғанын тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ

Сумен жуғаннан кейін қондырғыны құрғақ шүберекпен
сүртіп құрғатыңыз.
Екі камералы тоңазытқыштың бөлшектеріне зақым
келтіруі мүмкін абразивтерді, керосинді, бензинді,
еріткіштерді, тұз қышқылын, қайнап тұрған суды, қылы
қатты ысқышты жəне т.б. пайдланбаңыз.
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Ақауларды анықтау
Жəрдем шақырар алдында мына тізімді тексеріңіз.
Бұл уақытыңыз бен шығындарыңызды үнемдеуі мүмкін.
Бұ тізімде осы құрылғыдағы ақаулы сипаттамаларының
немесе материалдарының нəтижесінде болмайтын жалпы
жағдайлар сипатталынады.

Проблема

Ықтимал себептері

Екі камералы
тоңазытқыш
істемей тұр

• Қуат шанышқысы қуат көзінен ажырап тұруы мүмкін.
Оны бекітіп қосыңыз.
• Үй сақтандырғышы күйіп кетті немесе тізбек
ажыратқышы іске қосылды.
Сақтандырғышты тексеріңіз жəне/немесе
ауыстырыңыз жəне де тізбек ажыратқышын қайта
орнатыңыз.
• Қуат іркілісі.
Үй шамдарын тексеріңіз.

Тоңазытқыш
немесе мұздатқыш
температурсы
тым төмен

• Температура регуляторы тиісті мағынаға
орнатылмаған.
Температура регуляторы жөніндегі бөлімге жүгініңіз.
• Қондырғы жылы көзіне тым жақын орнатылды.
• Жылы ауа райы- есігі жиі-жиі ашылады.
• Есігі ұзақ уақыт бойы ашық қалады.
• Мұздатқыш камерасында орама есіктің жабылуына
кедергі болып тұр немесе желдету тесігін бітеп тұр.

Вибрация немесе
дүрілдеу немесе
ерсі шулар

• Екі камералы тоңазытқыш орнатылған еден тегіс
болмауы мүмкін немесе екі камералы тоңазытқыш
тұрақсыз болуы мүмкін.
Түзету бұраманы бұрап жөнге келтіріңіз.
• Екі камералы тоңазытқыштың артына керексіз заттар
қойылған.

Мұздатылған
азықта қыраудың
немесе мұз
кристаллдарының
пайда болуы

• Мүмкін тесік сəл ашылып қалғанды немесе орама
есіктің жабылуына кедергі болып тұруы мүмкін.
• Есік тым жиі немесе тым ұзақ уақытқа ашылады.
• Ораманың ішіндегі қырау ештең етпейді.

Корпустың бетінде
ылғалдың пайда
болуы

• Бұл қбылыс ылғал жерде орын алуы əбден мүмкін.
Құрғақ орамалмен сүртіп тастаңыз.
50

Ақауларды анықтау
Проблема

Ықтимал себептері

Ішінде ылғал
жиналады

• Есік тым жиі немесе тым ұзақ уақытқа ашылады.
• Ауа-райы ылғал болғанда, есік ашық тұрғанда ауа
тоңазытқыштың ішіне ылғал айдайды.

Тоңазытқыштың
ішінде иіс бар

• Қатты иісі бар азықты иісі шықпайтындай етіп жабу
керек немесе орау керек.
• Азықтығ бұзылған-бұзылмағанын тексеріңіз.
• Ішін тазалау керек.
Тазалау жөніндегі бөлімге жүгініңіз

Ескі дұрыс
жабылмайды

• Азық орамасы есіктің жабылуына кедергі болып тұр.
Есіктің жабылуына кедергі болып тұрған орамаларды
жылжытыңыз.
• Екі камералы тоңазытқыш түзетілмеген.
Түзету бұрамаларын бұраңыз.
• Екі камералы тоңазытқыш орнатылған еден тегіс
болмауы мүмкін немесе екі камералы тоңазытқыш
тұрақсыз болуы мүмкін.
Алдыңғы жағын түзеті бұрамалары арқылы сəл
көтеріңіз.

Ішкішамы
жанбайды

• Электрлік қуаттың болмауы.
• Шамды ауыстыру керек.
Шамды ауыстыру жөніндегі бөлімге жүгініңіз.

Ескі қондырғыңың өңделініп-жойылу тəртібі
1. Егер өнімге осы дөңгелекті қоқыс шелегінің сызылып
тасталған бейнесі қыстырылса, өнімге 2002/96/ЕС
Европалық Нұсқаулық қолданылады.
2. Барлық электрлі жəне электронды өнімдер үкімет
немесе жергілікті органдар тағайындаған қоқыс
жинау орталықтар арқылы тұрмыстық қоқыстан бөлек
өңделініп-жойылады.
3. Ескі қондырғыңыздың дұрыс өңделініп-жойылынуы
қоршаған орта мен адам денсаулығына деген ықтимал
зиян əсердің бетін алуға септігін тигізеді.
4. Өңдеп-жою жөніндегі толық мəліметтерді алу үшін
қала əкімшілігімен, қоқыс өңдеу орталығымен немесе
бұйымды сатқан дүкенмен байланысыңыз.
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Есікті кері бұру үшін
Сіздің тоңазытқыш-мұздатқышыңыз бұрылмалы есікті етіп жасалған, соның
арқасында оның есігі Сіздің ас үйіңіздің жоспарына ыңғайластырылып, оң жаққа
қарай немесе сол жаққа қарай ашыла алады.
Ескерту
1. Есіктің бағытын ауыстырмас бұрын Сізге оның ішіндегі барлық азық-түлік
пен тоңазытқыш-мұздатқышыңыздың ішінде бекітілмейтін сөремлер мен
салғыштар сияқты бөліктерді алып шығу қажет болады.
2. Бұрандаларды бұрау немесе босату үшін реттелмелі кілтті немесе бұранда
кілтін пайдаланыңыз.
3. Тоңазытқыш-мұздатқышыңызды жатқызбаңыз. Ол бұзулыға əкеліп соғуы
мүмкін.
4. Шешу немесе орнату барысында есікті түсіріп алмай, Абай болыңыз.
Есіктерді теріс айналдыру
3
1
2 2
1. Cол жақтың есік тұтқасын 1 шешу үшін есік
2
қақпағын ажыратыңыз жəне CCW бағытында
3
3 бұрандасын шешіңіз. Мұздатқыш тұтқасын 4
2
осы тəртіппен шешіңіз. (Жасырылған тұтқаға
бұл жұмыс ретін қолданбасаңызда болады.)

2. Үстіндегі

4

оң жақ топса қақпағын 6 бұрандамен
шешкеннен кейін 9 жалғау кабелін ажырату үшін
оң жақ топса қақпақты 5 шешіңіз.Оң жақ үстіңгі
топсасын 8 ұстап тұрған бұранданы 7 ажыратыңыз
жəне абайлап мұздатқыш есігін 10 шешіңіз.
5

6

5
7

9

8

3. Шешілген мұздатқыш есігінің 10 үстіңгі сол жақ

қақпағын 11 шешкеннен кейін үстіңгі қақпақты 12
байқап алып қойыңыз жəне жалғау үшін
кабельді 13 сол жақтағы тесікке тартыңыз.
Алынған үстіңгі қақпақты 12 қалыпты орнына
қойып қақпақты 11 оң жақтағы кабель тесігіне
кигізіңіз.Салқындату бөлігі есігі 10 астындағы
бұранданы 32 босатыңыз жəне оны қақпақтың 31
сол жағына жылжытып содан кейін оны жалғаңыз.

10

12

13

11

10

4. Қырлы бұрағышты пайдаланып алдыңғы қақпаққа
14 жалғанған қақпақты 15 басыңыз жəне шешіңіз
жəне оны орнату үшін кабельді 18 солға
жылжытыңызда бұрандаларды 16 17 шешіңіз.
Алынған қақпақты 14 қалыпты орнына қойғаннан
кейін 16 17 бұрандаларды бұрап оларды
пайдаланушы нұсқаулығымен бірге берілген 15
қақпақтармен жабыңыз.

31
32

17

18

19
14
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16

15

5. Ортаңғы топсаның 21 бұрандасын 20 босатып

ортаңғы топсаны 21 алыңыз жəне мұздатқыштың
есігін 30 алу үшін оны көтеріңіз. (Мұздатқыш есігін
шешу кезінде төлкені 35 бірге шешіңіз) Топса
қақпағын 24 шешіңізде оны ортаңғы топсаның
шешілген бөлігіне 21 орнатыңыз.Астыңғы қақпаққа
25 жалғанған бұранданы алғаннан кейін қақпақты
26 оң жаққа жалғаңыз. CCW бағытындағы білікті
29 босатыңыз жəне CCW бағытында қысу үшін
оны солға жылжытыңыз. Астыңғы топсаға 28
жалғанған бұранданы 27 босатыңыз.Мұздатқыш
есігіндегі 30 есік стопорын 31 ұстап тұрған
бұранданы 32 шешіңіз жəне оны есік стопорымен
31 бірге сол жақтағы тесікке бекітіңіз.Содан кейін,
үстіңгі қақпақты 33 оң жаққа жылжытып оны
жабыңыз.
6. Мұздатқыштың сол жақ бетінің астыңғы тесігіне
астыңғы топсаны 28 орнатыңыз жəне бұранданы
27 қысыңыз. Астыңғы қақпақты 25 қалапты орнына
бекіткеннен кейін есікті дұрыс орнату үшін
мұздатқыш есігін 30 астыңғы топсамен 29 туралаңыз.
Шешілген ортаңғы топсаны 21 жəне жұқа бет
топсаны 22 құрастыру үшін оларды айналдырыңыз.
Білікті 35 жəне шайбаны 23 бірге салыңызда
бұрандамен 20 қысыңыз. (Бұрандамен қысқанда
тоңазытқыш үстіндегі əдемілік үшін жасалған
қақпақты жырып алмаңыз.)
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7. Есікті тоңазытқыш есігінің 10 астындағы топса

тесігімен жəне ортаңғы топса білігімен 21 туралай
отырып құрастырып болғаннан кейін пайдаланушы
нұсқаулығында бар үстіңгі сол топса ұстауышына
37 жалғаңыз. Кабельді 9 жалғағаннан кейін
бұранданы 7 , пайдаланушы нұсқаулығында бар
бұрандаларды 6 сол жақ топса қақпағына 36
қысыңыз.Сол жаққа орнатылған топса қақпағын
19 оң жаққа жылжытыңыз жəне қыстырыңыз.

8. Шешілген тұтқаны 1

оңға жылжытыңыз жəне
бұранданы 3 есік қақпағын 2 қыстыру үшін дұрыс
орынға бекітіңіз.Оң жақ беттегі есік қақпағын 38
солға жылжытыңыз жəне қыстырыңыз.Мұздатқыш
есігі тұтқасын 2 тоңазытқыш есігі тұтқасын 1
орнатқандай тəртіппен орнатыңыз.

Ескертпе
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38

3
2

38

3
2

Ескерту Есік бағытын өзгерту кепілдендірумен
қамтылмайды.
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